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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços 

terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências internas e 

externas do imóvel da Sub Seção do Conselho Regional de Enfermagem de Mato 

Grosso do Sul – Coren/MS na cidade de Dourados-MS, compreendendo a 

disponibilização de mão de obra dedicada, fornecimento de equipamentos, saneantes 

domissanitários e todos os materiais de consumo e insumos necessários e adequados à 

perfeita execução dos serviços, conforme as especificações e condições previstas neste 

instrumento e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contratação tem o objetivo de garantir a prestação dos serviços de 

limpeza e conservação ao prédio que abriga a Sub Seção do Conselho na cidade de 

Dourados-MS. 

 

2.2. Pelo fato que não foi possível a prorrogação de contrato com a empresa que 

fornecia a prestação dos serviços na Subseção e pela inexistência de servidor (es) no 

quadro funcional da Subseção que atenda a demanda exigida para tais serviços é 

necessário e imprescindível a contratação do serviço objeto deste Termo de Referência. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1. A contratação em questão está compreendida dentre as atividades terceirizáveis 

previstas nos arts. 6º e 7º da Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão - IN/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, compilada pela 

IN/MPOG nº 06, de 23 de dezembro de 2013, também terá como fundamentação, os 

termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, Lei n.8.666, de 1993 e 

suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. 

 

4. VALORES E CUSTOS ESTIMADOS 

 

4.1. O custo estimado da contratação será feito através da pesquisa de preços praticados 

no mercado pelas empresas prestadoras de serviços do Setor. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

http://www.corenms.gov.br/
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5.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos 

específicos, consignados pelo Coren/MS, nos seguintes elementos de despesas: 

5.2. 

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO ELEMENTO DE DESPESA 

6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 Serviços Gerais de Limpeza e higienização 

 

6. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Os serviços serão prestados na Sub Seção do Coren/MS que está localizado na Rua 

Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, Dourados-MS, CEP: 79.805-030; 

 

6.2.  O imóvel é do tipo residencial em alvenaria, localizado na área central da cidade, 

medindo aproximadamente 106,58 m², com 10 cômodos, entre eles: 1 cozinha, 2 

banheiros, 1 varanda, 1 lavanderia e as demais dependências são salas tipo quarto. 

 

7. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

7.1. A empresa contratada deverá fornecer a prestação de serviços terceirizados de 

limpeza, copa, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra 

dedicada e fornecimento de equipamentos e saneantes domissanitários e todos os 

materiais de consumo e insumos necessários e adequados à perfeita execução dos 

serviços nas dependências internas e externas do imóvel da Sub Seção do Coren/MS na 

cidade de Dourados-MS. 

 

7.2. Do profissional a ser alocado  

 

7.2.1. A prestação do serviço ocorrerá através de 1 (um) auxiliar de limpeza; 

 

7.2.2. As atividades de trabalho deverão ser organizadas respeitando-se o expediente de 

trabalho da Contratante; 

 

7.2.3. O Contratado deverá prover toda orientação para capacitação de seus 

trabalhadores em manusear e utilizar produtos químicos em geral, bem como realizar 

adequadamente a diluição desses produtos. 

 

7.3. Da jornada de trabalho 

 

7.3.1. Os serviços diários de copa, asseio, conservação e limpeza serão executados pela 

Contratada de segunda a sexta-feira, jornada de 40 (quarenta horas) semanais, sendo a 

jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias da seguinte forma:  Das 07h30m as 

11h30m , intervalo de uma hora e meia, e  das 13h00 às 17h00m. O horário de trabalho 

http://www.corenms.gov.br/
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poderá sofrer modificações de acordo com o expediente e determinação da Coordenação 

da Subseção. 

 

7.3.2. Não haverá solicitações para prestações de serviços extraordinários. 

 

7.3.3. Escopo do serviço: 

 

Período Posto 
Quantidade de postos 

para contratação 
Jornada de trabalho 

Diurno 
Auxiliar de 

limpeza 
01 (um) 

40 horas semanais, sendo de 

segunda à sexta-feira entre às 

07h30 e 17h00. 

 

7.4. Fornecimento e uso de uniformes 

 

7.4.1. A Contratada deverá fornecer uniformes completos ao empregado que atuar na 

execução dos serviços, especialmente: conjunto de calça, camisa e calçado (com solado 

de borracha e em perfeitas condições de isolamento), além de outros Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, óculos, 

luvas, máscaras etc.) e/ou legislação vigente; 

 

7.4.2. Os uniformes deverão ser fornecidos ao empregado no início da prestação dos 

serviços e não deverá acarretar ônus ao profissional; 

 

7.4.3. A Contratada deverá fornecer, anualmente ou quando solicitado pelo Contratante, 

uniformes novos e completos ao seu empregado envolvido nos serviços objeto do 

Termo de Referência; 

 

7.4.4. Os uniformes deverão ser apresentados e aprovados pelo Fiscal do Contrato; 

 

7.4.5. Será vedada a entrada e permanência nas dependências da Subseção do Coren-

MS de profissional sem uniforme para a prestação dos serviços, e considerada ausência 

do profissional, acarretando a necessidade de envio de profissional substituto para o 

cumprimento dos serviços ou o abatimento de falta no pagamento mensal ao 

Contratado. 

 

7.5. Descrição dos serviços de limpeza, copa, asseio e conservação: 

 

7.5.1. Serviços a serem realizados diariamente: 

 

http://www.corenms.gov.br/
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7.5.1.1. Fazer café e chá duas vezes ao dia em horário a combinar com o fiscal do 

contrato; 

7.5.1.2. Lavar a louça e utensílios utilizados para o café/chá: copos, jarras, xícaras, 

bandejas e vasilhames, dentre outros; 

7.5.1.3. Fazer a limpeza do fogão e pia; 

7.5.1.4. Remover com pano úmido o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, 

persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, 

inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; 

7.5.1.5. Remover capachos e tapetes, procedendo à sua limpeza e aspirando o pó; 

7.5.1.6. Lavar e limpar os pisos dos sanitários com água e usar saneante 

domissanitário desinfetante, realizando a remoção de sujidades e outros 

contaminantes, mantendo-os em adequadas condições de higiene durante todo o 

horário previsto de uso, inclusive fazer à lavagem de bacias, assentos e cubas dos 

sanitários com saneante domissanitário desinfetante; 

7.5.1.7. Varrer os pisos da área interna e externa, inclusive da varanda e calçada, 

removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local 

indicado pela Contratante; 

7.5.1.8. Fazer a limpeza dos pisos com panos úmidos (utilizando produtos de limpeza 

adequados) em todos os cômodos, inclusive da varanda e das áreas externas como: 

calçadas, estacionamentos e demais áreas; 

7.5.1.9. Limpar, com saneantes domissanitários, os pisos da copa e outras áreas 

molhadas, duas vezes ao dia; 

7.5.1.10. Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete, os sanitários, sempre 

que solicitado pelo Contratante; 

7.5.1.11. Retirar o pó dos telefones e outros equipamentos, com flanela e produtos 

adequados; 

7.5.1.12. Retirar o lixo duas vezes por dia, acondicionando-o em sacos plásticos de 

cem litros, removendo-os para o local indicado e sempre que solicitado pelo 

Contratante; 

7.5.1.13. Regar todas as plantas dos vasos, jardineiras e jardins; 

7.5.1.14. Abastecer o galão de água do bebedouro sempre que necessário; 

7.5.1.15. Passar pano úmido nos balcões e mesas; 

7.5.1.16. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

7.5.2. Serviços a Serem Realizados Semanalmente: 

 

7.5.2.1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

7.5.2.2. Limpar com produtos adequados divisórias e portas; 

7.5.2.3. Limpar, com produtos neutros, portas, barras e batentes pintados a óleo ou 

verniz sintético; 

http://www.corenms.gov.br/


 

 

 

 

 
 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 

Sede: R. Dom Aquino, 1354 - Sobreloja. Ed. Conj. Nacional - Centro - CEP 79.002-904 - Campo Grande/MS.  Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111 

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754 

Home page: www.corenms.gov.br 

 

5 

7.5.2.4. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, 

etc.; 

7.5.2.5. Lavar os balcões e pisos cerâmicos com detergente, encerar e lustrar; 

7.5.2.6. Passar pano úmido com saneantes hipoalergênicos nos telefones; 

7.5.2.7. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

7.5.2.8. Lavar convenientemente, interna e externamente, janelas com vidraças, 

caixilhos, portas de vidros em geral, aplicando-lhes produtos antiembaçantes; 

7.5.2.9. Efetuar a limpeza geral nas copas e cozinhas, inclusive a lavagem das paredes; 

7.5.2.10. Lavar os cestos de lixo; 

7.5.2.11. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

7.5.3. Serviços a Serem Realizados Mensalmente: 

 

7.5.3.1. Limpar paredes e rodapés; 

7.5.3.2. Remover manchas de paredes; 

7.5.3.3. Higienizar os bebedouros e filtros; 

7.5.3.3. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o 

mês. 

 

7.5.4. Serviços a Serem Realizados Semestralmente: 

 

7.5.4.1. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora. 

7.5.4.2. Limpar persianas e cortinas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; 

7.5.4.3. Executar demais serviços considerados necessários à limpeza Semestral. 

 

7.6. Materiais e equipamentos a serem disponibilizados pelo Contratado (em 

quantidades suficientes): 

 

7.6.1. A Contratada deverá fornecer produtos de qualidade, que serão fiscalizados 

pelo Contratante, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substituição imediata de 

produtos de baixa qualidade;  

7.6.2. Saneantes domissanitários e materiais como: panos, luvas, baldes, vassouras, 

rodos, esponjas, buchas, palhas de aço, kit para limpeza de vidros, etc.; 

7.6.3. Inseticidas, produtos do tipo “mata-barata” e “mata-formigas”, repelentes 

atóxicos para pombos, raticida (químico ou eletrônico), anti-cupim, e outros produtos 

contra pragas domésticas, além de desodorizadores de ambientes em aerosol tipo 

“Bom Ar”; 

7.6.4. Sacos plásticos para acondicionamento de detritos/lixo em cores distintas, 

visando à seleção dos diversos tipos de materiais para descarte e reciclagem, e de 

http://www.corenms.gov.br/
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diversas capacidades/tamanhos, conforme lixeiras disponíveis nas instalações do 

Coren-MS; 

7.6.5. Produtos como: sabões, alvejantes, desinfetantes, detergentes, saponáceos, etc.; 

7.6.6. Produtos hipoalergênicos para limpeza de objetos manuseados com frequência 

pelos usuários (telefones, teclados, mouses, etc.), a fim de prevenir danos à saúde; 

7.6.7. Polidores atóxicos ou de baixa toxidade; 

7.6.8. Materiais e utensílios para remoção de pó, limpeza e lavagem apropriados para 

cada tipo de objeto e instalação a serem limpos, a fim de garantir maior eficiência e 

evitar danos; 

7.6.9. Placas de alerta (“cuidado piso molhado”, “piso escorregadio”, “não entre”, etc.); 

7.6.10. Lavadoras de alta pressão (tipo “Wap”), lavadoras de pisos frios, aspiradores de 

pó, enceradeiras, e todos os acessórios desses equipamentos necessários para uma 

limpeza adequada das instalações; 

7.6.11. Escadas portáteis; 

7.6.12. Fios de extensão; 

7.6.13. Mangueiras, carrinhos para transporte de lixo, e todos os outros equipamentos, 

ferramentas, materiais e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de 

limpeza dos prédios e demais atividades correlatas; 

7.6.14. O Contratado deverá fornecer, ainda, para a execução dos serviços e quando 

solicitado, carrinhos multiuso de limpeza com bolsa de vinil para acondicionamento de 

lixo. 

7.6.15. O Contratado será responsável pela logística de todos os materiais e 

equipamentos de limpeza para abastecimento adequado da unidade jurisdicionada do 

Coren-MS. 

7.6.16. Todos os equipamentos e ferramental para a realização dos serviços ficarão sob 

a responsabilidade do Auxiliar de Limpeza, guardados em local apropriado nas 

dependências da Contratante, e devidamente identificados. 

 

7.7. Materiais não permitidos: 

 

7.7.1. Não será admitido o uso de pedras ou pastilhas sanitárias nos vasos sanitários, 

devido à possibilidade de desprendimento e entupimento, e para prevenir reações 

alérgicas em usuários. 

 

7.8. Não será responsabilidade do Contratado: 

 

7.8.1. Fornecimento de sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico para 

abastecimento dos sanitários. 

 

7.9. Observações 

http://www.corenms.gov.br/
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7.9.1. Toda mão de obra necessária para a execução dos serviços, encargos decorrentes, 

uniformes, materiais e equipamentos serão de responsabilidade do Contratado e deverão 

estar inclusos no preço do serviço ora contratado. 

 

7.10. Metodologia de Avaliação da Qualidade e Aceite dos Serviços Prestados: 

 

7.10.1. A comprovação da qualidade dos serviços prestados será realizada por fiscal 

indicado pelo Contratante, ao qual caberá avaliar a aceitação dos serviços. 

 

CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1. A qualificação técnica das licitantes será comprovada mediante: 

 

8.1.2 Apresentação de pelo menos um atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado que comprove a aptidão da empresa para desempenhar atividade 

compatível com o objeto a ser contratado; 

 

8.1.3. Licença/Alvará para realização de atividades com produtos químicos controlados 

para fins comerciais, em nome do Contratado, emitida pela Secretaria de Saúde e/ou 

Vigilância Sanitária do Munícipio onde o serviço será prestado ou por quem lhe faça às 

vezes, em plena validade; 

 

8.1.4. As proponentes deverão apresentar proposta na forma de “preço global”, na qual 

deverão estar inclusos quaisquer serviços ou despesas indispensáveis à execução do 

contrato, mesmo que porventura não estejam discriminadas no Termo de Referência; 

 

8.1.5. Na proposta deverá constar, ainda, que o prazo para o início dos serviços será a 

partir da data da emissão da Nota de Empenho e/ou Ordem de Serviço, que ocorrerá a 

critério do Contratante. 

 

8.1.6. A empresa deverá atender os preceitos legais vigentes, entre eles, estar quite com 

as obrigações trabalhistas, tributárias e todas as demais obrigações exigidas pela 

legislação específica dos contratos com a Administração Pública. 

 

8. QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

9.1. O auxiliar de limpeza deverá possuir, no mínimo, Ensino Fundamental (antigo 1º 

Grau), completo, a ser comprovado após a contratação; 

 

http://www.corenms.gov.br/
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9.2. O profissional auxiliar de limpeza deverá ser capacitado para: 

 

9.2.1. Remover sujidades de diversas áreas, objetos (inclusive equipamentos 

eletrônicos, computadores, dentre outros) e tipos de revestimentos, com a utilização de 

equipamentos (vassouras, rodos, aspiradores de pó, máquinas de lavar pisos, 

enceradeiras, etc.) e materiais apropriados (desinfetantes, detergentes, água sanitária, 

etc.); 

9.2.2. Manter o asseio e higiene de copas, através de limpeza do ambiente e seus 

equipamentos, tais como refrigeradores, máquinas de café e demais utensílios; 

9.2.3. Manusear dispenseres de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e outros, 

visando abastecê-los com quantidades adequadas de suprimentos, e higienizá-los 

sempre que necessário; 

9.2.4. Recolher o lixo respeitando, sempre que necessário, as regras de descarte 

adequado de resíduos (orgânico, seco, vidro, etc.), acondicionando-os em sacos 

plásticos e disponibilizando para coleta pública em horários adequados; 

2.2.5. Realizar todas as atividades de limpeza, mantendo preservado o patrimônio do 

Contratante; 

9.2.6. Controlar o estoque e sugerir compras de materiais pertinentes a sua área de 

atuação; 

9.2.7. Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança 

e/ou segurança no trabalho; 

9.2.8. Executar outras atividades de apoio operacional e outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade ou a critério de seu supervisor e demais serviços pertinentes à 

atividade; 

9.2.9. Prestar demais serviços pertinentes à atividade. 

 

9.3. Na prestação dos serviços, o Contratado deverá observar o seguinte: 

 

9.3.1. Nas áreas de grande fluxo de pessoas – recepção, áreas de atendimento ao 

público, copas e sanitários próximos a essas áreas – a limpeza deverá ser feita em 

frequência maior do que as demais instalações. 

9.3.2. A limpeza e lavagem de todas as áreas e locais onde os pisos molhados tornam-se 

escorregadios, por oferecerem riscos de acidentes aos trabalhadores e público em geral, 

deverão ser executadas em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 

funcionamento da Administração. 

9.3.3. As frequências das rotinas descritas neste objeto contratual representam os 

parâmetros mínimos de manutenção da limpeza e asseio das instalações. 

 

9.4. O profissional será gerenciado por Supervisor do Contratado, que terá as seguintes 

incumbências: 

http://www.corenms.gov.br/
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9.4.1. Ser ponto-focal e facilitador entre a(s) Contratada(s) e a Contratante para 

tratamento de problemas operacionais relativos ao objeto contratual; 

9.4.2. Quando necessário, providenciar profissionais para cobertura dos postos de 

trabalho; 

9.4.3. Realizar, no mínimo, 1 (uma) visita mensal na unidade para orientar os trabalhos 

sob responsabilidade do Contratado e manter contato com o Fiscal do Contrato a fim de 

apurar a satisfação, obter recomendações gerais e necessidades específicas sobre os 

serviços prestados; 

9.4.3.1. A visita mensal deverá ser realizada de segunda à sexta-feira, entre as 9h00 

e 16h00, mediante prévio agendamento com o Fiscal do Contrato. 

9.4.4. Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a 

qualidade na execução do objeto deste Contrato; 

9.4.5. Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e administrativas; 

9.4.6. Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de 

acompanhamentos do serviço objeto contratual, considerando normas técnicas, legais e 

administrativas vigentes. 

 

9.5. O profissional deverá apresentar-se, obrigatoriamente, uniformizado, portando 

crachá de identificação e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, todos fornecidos 

pelo Contratado. 

 

9. DA VISTORIA 

 

10.1. A vistoria do local da execução dos serviços é obrigatória e deverá ser agendada 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário desejado, 

considerando apenas dias úteis. O agendamento em prazo inferior ao informado estará 

sujeito à disponibilidade da área responsável pelo acompanhamento da visita. 

 

10.1.1. As proponentes interessadas deverão solicitar/agendar vistoria através do e-mail 

danielly.ferri@corenms.gov.br , informando nomes (da empresa e do representante) e os 

horários pretendidos, indicando no campo “assunto” e no descritivo, a identificação do 

referido Termo de Referência (ex: “Agendamento de Vistoria, Processo n.85/2015 – 

Contratação de Empresa Terceirizada de Serviços Gerais”). 

 

10.1.2. A vistoria poderá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 16h00, no 

endereço: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. 

Fone/Fax: (67) 3423-1754. Para acesso ao local, serão exigidos documentos 

comprobatórios de identificação da empresa e de seu representante; 

 

http://www.corenms.gov.br/
mailto:danielly.ferri@corenms.gov.br
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10.1.3. Ao final da visita, será entregue ao interessado documento comprobatório da 

vistoria (Anexo III – Atestado de Vistoria) que deverá ser apresentado na fase de 

habilitação do instrumento convocatório de licitação. 

 

10.1.4. A alegação de desconhecimento do local não ensejará, em hipótese alguma, a 

alteração, inclusão, renegociação ou reajuste dos preços ofertados na Licitação; 

 

10.1.4.1. A vistoria prevista acima e os demais elementos que integram o Termo de 

Referência são suficientes para os levantamentos necessários à elaboração da 

proposta, bem como ao desenvolvimento dos serviços a serem realizados, de modo 

a não incorrer em eventuais pretensões de acréscimos de serviços e preços. Não 

serão aceitas reclamações posteriores sob a alegação de aumento de serviços. 

 

 

10. DA PROPOSTA 

 

11.1. A proponente deverá apresentar proposta de preço, com valor e a descrição dos 

serviços ofertados, em conformidade com as especificações e demais características do 

Anexo I e II – do Termo de Referência, com a indicação de demais informações 

necessárias à sua perfeita identificação. 

 

11.2. Conter valor mensal e total, em moeda corrente nacional, em algarismos, com 2 

(duas) casas decimais, já considerando todas as despesas e custos relacionados com 

fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS 

 

12.1.  O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO 

GLOBAL, sendo declarada vencedora a Licitante que apresentar o Menor Preço e que 

atender a todos os requisitos e exigências do Edital e seus anexos. 

 

12. DA CONTRATAÇÃO  

 

13.1. As obrigações decorrentes da presente contratação serão formalizadas por 

instrumento de contrato a ser celebrado entre o Coren/MS e a proponente vencedora, 

que observará os termo da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes. 

 

13.2. A proponente declarada vencedora será convocada, por qualquer meio hábil que 

possa comprovar o recebimento da notificação, aceitando-se inclusive os meio 

eletrônicos tais como e-mail, fax, dentre outros, e terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias 

http://www.corenms.gov.br/
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úteis para assinatura do Termo Contratual, sob pena de incidir na infração do artigo 81 

da Lei n. 8.666/93. 

 

13.3. O prazo para a assinatura poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

quando solicitado pelo vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 

Coren-MS. 

 

13.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura e terá eficácia após publicação do seu extrato no D.O.U., podendo ser 

prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses, 

nos termos do inciso II do art. 57, da Lei 8.666/93. 

 

13.5. No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar cópia 

autenticada do acordo ou convenção coletiva que rege a categoria profissional envolvida 

na prestação dos serviços. 

 

13. DO REAJUSTE 

 

14.1. Conforme disposto na Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2011, após o interregno 

de 12 (doze) meses a partir do início da vigência contratual, o preço dos insumos e 

materiais necessários à prestação dos serviços poderá ser reajustado com base na data de 

apresentação da proposta ou do último reajuste, conforme variação do Índice Geral de 

Preços do Mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas – IGPM/FGV, ou índice 

setorial, se houver, podendo o IGPM ser substituído por outro equivalente em caso de 

extinção. 

14.2. Para o cálculo do primeiro reajuste será utilizada a variação do índice do período 

compreendido entre o mês da data da proposta comercial e o índice do mês anterior à 

data prevista para o reajustamento; 

14.3. Para os reajustes subsequentes será utilizada a variação do índice no período 

compreendido entre o mês da data de concessão do último reajuste do Contrato e o 

índice do mês anterior à data prevista para o reajustamento. 

14.4. Para os itens passíveis de reajuste não há possibilidade de repactuação. 

14.5. Ocorrerá a preclusão do direito do Contratante ao reajuste caso não o pleiteie na 

ocasião da prorrogação contratual. 

14.6. Em todos os casos de reajustamento será observada a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro e as condições mais vantajosas para a Administração. 

14.7. Caso ocorra fato justificado, a rescisão contratual seguirá o disposto na Seção V 

do Capítulo III da Lei nº 8.666/1993. 

 

14. DA REPACTUAÇÃO 

http://www.corenms.gov.br/
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15.1. O valor contratual referente aos custos de mão de obra poderá ser repactuado, 

desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano. 

 

14.1.1. A repactuação não recai sobre os itens passíveis de reajuste, não havendo 

possibilidade da aplicação concomitante sobre os custos referentes à mão 

de obra. 

 

15.2. A repactuação dos preços inicialmente contratados será permitida, adotando-se o 

percentual de aumento auferido pela categoria profissional por ocasião de seu último 

dissídio coletivo, desde que seja observado o interregno mínimo de um (1) ano, a contar 

da data da apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 

sendo que, nessa última hipótese, considera-se como data do orçamento a data do 

acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário 

vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da 

repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente, nos termos 

do disposto no art. 5º do Decreto 2.271/97 e dos art. 37 e 38, da Instrução Normativa nº 

2, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão, de 30 de abril de 2008. 

 

15.2.1. Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe 

ao Contratado a demonstração da variação do salário de seus empregados, 

sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das 

informações prestadas. 

 

15.3. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que 

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 

 

15.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

 

15.5. A repactuação que ocorrer a partir do segundo ano de vigência do contrato terá o 

percentual do item “aviso prévio trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago 

integralmente no primeiro ano de contrato. 

 

15.6. Em nenhuma hipótese os preços poderão ultrapassar o limite máximo fixado pela 

Portaria SLTI/MPOG no período a que se referir. 

http://www.corenms.gov.br/
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15. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

 

16.1. No interesse da Administração do Coren/MS, o valor inicial atualizado da 

contratação poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento), com fundamento no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93. 

 

16.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

16.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

16. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

17.1. A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei N° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

17. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1. Durante a vigência do contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por 

servidor designado pelo Contratante. 

 

18.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor deverão 

ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

 

18.3. A licitante vencedora deverá manter preposto para representá-la sempre que for 

necessário, durante o período de vigência do contrato. 

 

18.4. A fiscalização exercida no interesse do Coren/MS, não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos. 

 

 

18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

19.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso do 

processo licitatório é aquela prevista no Contrato e/ou do Edital. 

http://www.corenms.gov.br/
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19. DO INICIO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

 

20.1. O início efetivo da prestação do serviço deverá ser realizado em no máximo 3 

(três) após a assinatura do contrato. 

 

20.2. A Contratada mensalmente encaminhará a nota fiscal com o valor fixo ajustado 

acompanhado das respectivas certidões de regularidades fiscais para que o fiscal do 

contrato faça sua verificação e não havendo problemas dê o atesto (na nota fiscal) para 

que a Contratante providencie o pagamento. 

 

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

21.1. Caberá ao Contratado, a partir da assinatura do Contrato, além daquelas 

determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais o 

cumprimento das obrigações constantes no Edital de licitação e seus Anexos e, também, 

das seguintes: 

 

21.1.1. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso 

às dependências do Coren-MS; 

21.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 

Coren-MS, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução 

do Contrato pelo Coren-MS. 

21.1.3. Ressarcir o Contratante quando o Contratado, através de seus empregados, 

durante a execução dos serviços, provocar danos ao patrimônio do Contratante por 

imperícia, imprudência e/ou má fé. 

21.1.4. Comunicar ao Coren-MS qualquer anormalidade que constatar e prestar os 

esclarecimentos que forem solicitados. 

21.1.5. Manter, durante o período de contratação, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

21.1.6. Designar, por escrito, no ato da assinatura do Contrato, preposto(s) que 

tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução deste 

objeto contratual; 

21.1.7. Indicar supervisor para realizar periodicamente, em conjunto com o 

Contratante, a inspeção e o acompanhamento técnico das atividades; 

21.1.8. Informar ao Contratante, sempre que houver alteração, o nome, o endereço e 

telefone do responsável a quem devem ser dirigidos os pedidos, comunicações e 

reclamações; 

http://www.corenms.gov.br/
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21.1.9. Respeitar as Normas Brasileiras – NBRs publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sobre resíduos sólidos; 

21.1.10. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal. 

21.1.11. Possuir todos os registros que permitam a execução dos serviços descritos 

no objeto contratual e apresentar suas comprovações e atualizações. 

 

21.2. O Contratado deverá, ainda, assumir a responsabilidade por: 

 

21.2.1. Todos os encargos fiscais, comerciais e por todas as despesas decorrentes 

desta contratação. 

21.2.2. Todas as obrigações trabalhistas, tais como salários, seguros de acidentes, 

tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham 

a ser criadas e exigidas pelo Poder Público. 

21.2.3. Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 

vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

Coren-MS. 

21.2.4. Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 

acidentes de trabalho, quando forem vítimas os seus empregados durante a execução 

do Contrato, ainda que acontecido nas dependências do Coren-MS 

21.2.5. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução do Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou continência. 

21.2.6. Custos da mão de obra, dos materiais, equipamentos e uniformes necessários 

à prestação dos serviços, inclusive quando houver necessidade de reposição ou 

substituição. 

21.2.7. Transporte e deslocamento interno e externo de todo o material e 

equipamentos necessários à execução dos serviços. 

 

21.3. Sem prejuízo das responsabilidades ora elencadas, o Contratado obriga-se a: 

 

21.3.1. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo objeto 

contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a 

responsabilidade por problemas oriundos desta contratação. 

21.3.2. Prestar os serviços em conformidade com as especificações constantes no 

Edital e em seus Anexos. 

21.3.3. Providenciar o transporte, o acondicionamento, a entrega e o 

descarregamento dos materiais e ferramentas necessários à execução do objeto nos 

endereços indicado neste Instrumento. 

http://www.corenms.gov.br/
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21.3.4. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 

permanente dos serviços, de maneira estruturada, mantendo equipe preparada para 

dar atendimento a eventuais necessidades de manutenção. 

21.3.5. Executar os trabalhos de forma a proporcionar os melhores resultados, 

cabendo ao Contratado otimizar a gestão de recursos – quer humanos, quer materiais 

– com vistas à qualidade dos serviços e a satisfação do Contratante, praticando 

produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos. 

21.3.6. Executar os trabalhos de forma a adotar boas práticas de sustentabilidade 

baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, 

tais como, racionalização do consumo de energia elétrica e de água; destinação 

adequada dos resíduos gerados nas atividades de manutenção; entre outras. 

21.3.7. Utilizar pessoal próprio, devidamente treinado e qualificado para a fiel 

execução contratual. 

21.3.8. Dispor de pessoal necessário para garantir a execução do objeto no regime 

desta contratação sem interrupção da prestação dos serviços, seja por motivo de 

férias, descanso semanal, licença médica, falta ao serviço, greve, demissão e outros 

motivos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente. 

21.3.9. Assegurar que todo trabalhador do Contratado que cometer falta disciplinar 

não será mantido nas dependências do Contratante. 

21.3.10. Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições 

de trabalhador não qualificado ou entendido como inadequado para a prestação dos 

serviços. 

21.3.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento do seu empregado que, eventualmente, se acidentar ou sofrer com mal 

súbito durante a execução dos serviços. 

21.3.12. Instruir seus empregados / colaboradores quanto às necessidades de acatar 

as orientações do Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas 

de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como as orientações de prevenção de 

incêndio nas dependências do Contratante. 

21.3.13. Durante a permanência nas instalações do Coren-MS, manter os 

trabalhadores devidamente uniformizados para o desempenho de suas funções, 

portando crachá de identificação com foto recente. 

21.3.14. Manter seu pessoal portando todos os Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) necessários. 

21.3.15. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua 

propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 

administração. 

21.3.16. Executar os serviços contratados com o sigilo necessário. 

 

21.4. São expressamente vedadas ao Contratado: 

http://www.corenms.gov.br/
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21.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Coren-MS 

para a execução do contrato decorrente da Licitação. 

21.4.2. A veiculação de publicidade acerca da aquisição, salvo se houver prévia 

autorização do Coren-MS. 

21.4.3. A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto contratado, 

salvo mediante autorização expressa do Coren-MS. 

 

21.5. A inadimplência do Contratado com referência aos encargos sociais, comerciais, 

fiscais e trabalhista não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Coren-MS, 

nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual o Contratado renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Coren-MS. 

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

22.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais 

dispositivos legais, o Contratante obrigar-se-á a: 

22.1.1. Permitir o acesso dos empregados do Contratado às dependências do Coren-

SP para realização dos serviços. 

22.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser 

solicitados pelo representante do Contratado. 

22.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços por pessoas especialmente designadas. 

22.1.4. Indicar, formalmente, o Gestor e o Fiscal para acompanhamento da 

execução contratual. 

22.1.5. Solicitar a substituição dos serviços prestados inadequadamente ou que não 

atenderem às especificações do objeto constantes no Termo de Referência e 

Especificações Técnicas, do Edital. 

22.1.6. Solicitar a substituição de pessoas não qualificadas ou entendidas como 

inadequadas para a prestação dos serviços. 

22.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

22.1.8. Registrar, em sistema próprio do Contratante, os prazos de atendimento e 

todas as demais ocorrências relacionadas à entrega do objeto, determinando oque 

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

22.1.9. Os representantes do Coren-MS, responsáveis pelo recebimento do objeto 

desta licitação, anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

sua entrega, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados 

22.1.10. Realizar o recebimento e efetuar o pagamento pelos serviços prestados nos 

prazos e condições estabelecidos. 

22.1.11. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como: 

http://www.corenms.gov.br/
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22.1.11.1. Exercer poder de mando sobre os empregados do Contratado, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ele indicados, 

exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, no caso de 

serviços de apoio; 

22.1.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

contratadas; 

22.1.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos empregados do 

Contratado, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

empregado foi contratado; e 

22.1.11.4. Considerar os empregados do Contratado como colaboradores 

eventuais do Coren-MS. 

 

23. DA FORMA DE PAGAMENTO 

23.1. Deverá ser emitida a Nota Fiscal trinta dias após o inicio da prestação do serviço, 

devendo conter em seu corpo, a descrição do serviço, o número do Contrato e o número 

da conta bancária da Contratada, para depósito do pagamento. 

23.2. As Notas Fiscais dos serviços prestados deverão ser remetidas mensalmente com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu vencimento, para 

que o Fiscal do Contrato possa realizar sua verificação e, não havendo problemas, fazer 

o atesto. 

 23.2.1. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de 

regularidade junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da contratada e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso 

gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. 

23.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 

23.4. Ocorrendo atraso no pagamento em que a contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para o mesmo, a contratada fará jus à compensação financeira devida, 

desde a data limite fixada para pagamento até a data correspondente ao efetivo 

pagamento. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela 

seguinte fórmula: 

EM = N x Vp x (I / 365) 

Onde: 

http://www.corenms.gov.br/
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EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento. 

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo 

pagamento. 

Vp = Valor da parcela em atraso. 

I = IPCA anual acumulado (índice de preços ao consumidor ampliado do IBGE)/100. 

 

24. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

 

24.1.  Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma 

de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

25. ANEXOS  

25.1. Anexo I – Planilha de custo e formação de preço 

25.2. Anexo II – Modelo de proposta de preço 

25.3. Anexo III – Atestado de Vistoria 

 

Campo Grande, 01 de abril de 2015.  

 

Elaborado por 

 

 

Ismael Pereira dos Santos 

Comissão Permanente de Licitação 

 

De acordo: 

 

 

Danielly Ferri Gentil 

Coordenadora da Subseção 

 

Aprovo o presente Termo de Referência conforme proposto 

 

 

 

Diogo Nogueira do Casal 

Presidente Interventor 

http://www.corenms.gov.br/
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

SUBSEÇÃO DO COREN – DOURADOS-MS 

 

ESTIMATIVO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

VALOR 

MENSAL 

(R$) 

VALOR 

ANUAL (R$) 

1 

Saneantes domissanitários, sabões, desinfetantes, 

detergentes, saponáceos, produtos hipoalêrgenicos, 

polidores etc..  

  

2 

Panos, luvas, baldes,vassouras, rodos, esponjas, 

buchas, palhas de aço, materiais e utensílios para 

limpeza, etc.. 

  

3 
Inseticidas, repelentes, raticida, anti-cupim, etc., e 

desodorizadores de ambientes em aerossol. 

  

4 Sacos plásticos em cores e tamanhos diversos.   

5 Placas de alerta.   

6 
Lavadoras de alta pressão, lavadoras de pisos frios, 

enceradeiras, etc.. 

  

7 Escadas portáteis   

8 Mangueiras, fios de extensão, etc..   

9 Equipamentos de proteção individual - EPI   

10 Uniformes   

11 Outros   

Sub total mensal   

 Valor total anual de materiais e equipamentos  
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1. MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 Valor 

A Salário Base  

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade  

D Intervalo Intrajornada  

H Outros (especificar)  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 
Obs:  Salário conforme Convenção Coletiva da categoria 

 Sindicato da Categoria: _____________________ 

 Data-base do dissídio: ____/_____/_____ 
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

 Valor 

A Transporte  

B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc)  

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (especificar)  

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 0,00 

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

 Valor 

A Uniformes  

B Materiais  

C Equipamentos  

D Outros (especificar)  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS Valor 

A INSS 20,00%  

B SESI ou SESC 1,50%  

C SENAI ou SENAC 1,00%  

D INCRA 0,20%  

E Salário Educação 2,50%  

F FGTS 8,00%  

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  

H SEBRAE 0,60%  

TOTAL 36,80% R$ 0,00 

 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor 

A 13º Salário  

B Adicional de Férias  

Subtotal R$ 0,00 

C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias  

TOTAL  

 

4.3 Afastamento Maternidade Valor 

A Afastamento maternidade  

B Incidência do submódulo 4.1 sobre o afastamento maternidade  

http://www.corenms.gov.br/
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TOTAL  

 

4.4 Provisão para Rescisão Valor 

A Aviso prévio indenizado  

B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado  

D Aviso prévio trabalhado  

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado  

TOTAL  

 

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor 

A Férias  

B Ausência por doença  

C Licença paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por Acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição  

TOTAL  

 

QUADRO DE RESUMO MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 Valor 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS  

4.2 13º Salário e Adicional de Férias  

4.3 Afastamento Maternidade  

4.4 Provisão para Rescisão  

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente  

4.6 Outros (Especificar)  

TOTAL R$ 0,00 

 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 Valor 

A Custos Indiretos  

B Tributos  

 B.1 Tributos federais (PIS + COFINS)  

 B.2 Tributos Estaduais (especificar)  

 B.3 Tributos Municipais (ISS)  

 B.4 Outros tributos (especificar)  

C Lucro  

TOTAL R$ 0,00 

 

RESUMO DOS CUSTOS 

 Valor 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários  

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais e equipamentos)  

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  

 Subtotal (A + B + C + D)  

E Módulo 5 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro  

VALOR TOTAL  R$ 0,00 

http://www.corenms.gov.br/
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

Item ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO QTDE 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

ANUAL 

1 

Empresa terceirizada para fornecimento dos 

serviços de limpeza, asseio e conservação 

predial através de mão de obra dedicada 

prestada por 01 (um) auxiliar de limpeza, com 

carga horária de 40 horas semanais diurnas e 

fornecimento de todos os materiais e insumos 

para atender a subseção do Coren/MS 

localizada na cidade de Dourados/MS. 

1   

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

 

 

ATESTAMOS, para fins de participação no Processo Licitatório 085/2015, que a 

empresa _______________________________________________, com inscrição no 

CNPJ/MF nº _____________________, sediada no endereço 

______________________________________________________________________

_, neste ato representada pelo Sr. _______________________________, portador do 

documento _____________ nº ____________, vistoriou nesta data o local e tomou 

conhecimento in loco das instalações para a perfeita execução do objeto previsto no 

Termo Referência. 

 

Dourados/MS, ____ de __________________ 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: A apresentação deste certificado de vistoria será obrigatória e exigido na 

Habilitação do Edital. 

Representante do Coren/MS Recebi: 

 

 

 

http://www.corenms.gov.br/

